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การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต 

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557  
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

 
 
  

นายเฉลิมศักดิ์  ประสิทธิ์สุวรรณ ผู้อ านวยการส านัก 

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7  จังหวัดนครราชสีมา 

ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการ 

ประชุมตามวาระในกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประสาน 

งานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20   
พฤษภาคม  2557 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารส่งเสริมเกษตร 

อินทรีย์วิถีศรีสะเกษส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  
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       นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คณะท างานจากส านักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรพร้อมด้วย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงาน
วิสาหกิจชุมชนของแต่ละจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจ านวนผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทั้งสิ้น 24 คน  

 
 
 
 
 
 

ในการจัดประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเพ่ือการหารือแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนระดับเขต
รว่มกัน เพ่ือให้จังหวัดน าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของตนต่อไป  

 

 

 

 

 

 

โดยมี นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต 
ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงรับผิดชอบงานวิสาหกิจ
ชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นทีปรึกษาใน
การก าหนดแนวทางการพัฒนา 
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ผลจากการหารือร่วมกัน ที่ประชุมมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนระดับเขต เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่ต่อไป โดยมีรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนพอ
สังเขปดังนี้ 
 ด้านปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในปีที่ผ่านมาของจังหวัด มีดังนี้  
   1.กรมส่งเสริมการเกษตร 

  - ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาและส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชน 

   2.คณะกรรมการ 

  - คณะกรรมการของหน่วยงานภาคีมีภารกิจมาก การประสานงานด าเนินการขาดความต่อเนื่อง 

  - ขาดการายงานผลการปฏิบัติงาน ท าให้ขาดความต่อเนื่อง 

   3.เจ้าหน้าที่ 
  - เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ ไม่ให้ความส าคัญกับงานวิสาหกิจชุมชน 

  - เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ ขาดการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน 

  - เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อ าเภอ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

  - ขาดแรงจูงใจในการท างาน 

   4.วิสาหกิจชุมชน 

  - ขาดความรู้ทางด้านต่างๆ เช่น การตลาด บัญชีและการเงิน ภาษี การบริหารจัดการองค์กร 
การเชื่อมโยงเครือข่าย การจัดท าแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยตนเอง ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 
  - ไม่มีตลาดที่มั่นคง 

  - มีความขัดแย้งภายใน เช่น การจัดสรรผลประโยชน์ การด าเนินการเหมือนเจ้าของกิจการ 
ขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

  - ขาดเงินทุนที่พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

  - อายุเฉลี่ยของสมาชิกค่อนข้างสูง ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 

  - ผลิตภัณฑ์บางชนิดไม่ได้รับการรับรอง จึงท าให้ขาดการยอมรับจากผู้บริโภค 

  - มีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือขอรับงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะ 

  1.กรมส่งเสริมการเกษตร 

 - ควรก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 - มีจุดจ าหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน 

  2.คณะกรรมการ 

 - คณะกรรมการควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี 
  3.เจ้าหน้าที ่
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 - ควรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านวิสาหกิจชุมชน 

  4.วิสาหกิจชุมชน 

 - ควรมีการจัดตั้งกองทุนของตนเอง 

 - ควรมีการพัฒนาความรู้ทางด้านต่างๆ รวมทั้งการสื่อสารภาษาต่างชาติ 

 

 ส าหรับในส่วนของการด าเนินงานด้านวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งน าโดย  นายสว่าง  กาลพัฒน์ หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัด
ศรีสะเกษ ได้มีการจดทะเบียนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้ว 
จ านวน 2,273 กลุ่ม โดยสามารถจ าแนกตามผลการประเมิน
ศักยภาพในภาพรวมการด าเนินกิจการ แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ ระดับดี 281 กลุ่ม, ระดับปานกลาง 903 กลุ่ม, 
ระดับต้องปรับปรุงอีก 650 กลุ่ม และอยู่ในระหว่างการ
ประเมินศักยภาพ 439 กลุ่ม  

 

 ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ยังได้มีการเสนอกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเพ่ือเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ต้นแบบ ของ สลคช. ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านซ าตารมย์ 
โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของกลุ่มคือ กระเทียมโทนดองน้ าผึ้ง (ขึ้นทะเบียน OTOP และได้รับการคัดสรรระดับ
จังหวัดได้ 5 ดาว ระดับประเทศได้ 2 ดาว) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและก าลังมีความต้องการจากผู้บริโภคท้ัง
ภายในและต่างพ้ืนที่ โดยกลุ่มมีผลก าไรจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มากว่า 7 หมื่นบาทต่อปี สอบถามรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อได้ที่ คุณสมจิตร  สุวะจันทร์ ประธานกลุ่มฯ โทร.08-3797-8856 และติดต่อ
ประสานงานการส่งเสริมและพัฒนาได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
โทร. 045-612-511  

           
 

สุรยิา บุญเย็น นวส.ปฏิบตัิการ ภาพ/ขา่ว 

รพทีัศน์  อุ่นจิตตพันธ ์ หัวหนา้กลุม่ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผู้อนมุัตขิ่าว 


